
 

 

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare

• DivX-uppspelning
• USB Direct

MCD710
Suverän bioupplevelse

och USB Direct-uppspelning
Få en helt suverän bioupplevelse med DVD-mikrosystemet MCD710. Progressive Scan-
funktionen ger optimerad bild för äkta biokänsla och tack vare USB Direct-uppspelning 
kan du lyssna på digital musik med utmärkt ljud.

Förhöj dina filmupplevelser
• 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
• Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Berika din ljudupplevelse
• Visa foton och lyssna på musik direkt från USB-enheter
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Loudness för extra bas och diskant
• Total uteffekt på 2 x 50 W RMS

Raffinerat ljud och utseende
• Eleganta högtalare i träfinish



 12-bitars/108 MHz video-DAC
En 12-bitars video-DAC är en överlägsen 
digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla 
detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar 
små nyanser och jämnare färger, vilket ger en 
mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i 
en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när 
du använder en stor skärm och stora 
projektorer.

Progressive Scan
Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal 
upplösning. I stället för att skicka fält med de 
udda linjerna till skärmen först, följt av fält med 
jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En 
fullstor bild skapas omedelbart och maximal 
upplösning används. Vid dessa höga hastigheter 
får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

USB Direct visar foton och spelar upp 
musik
Anslut bara din USB-enhet till systemet och 
dela din lagrade digitala musik och foton med 
familj och vänner.

Digital ljudkontroll
Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 

tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Loudness för extra bas och diskant
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser 
relativt sett svårare att höra för det mänskliga 
örat, särskilt vid låga volymer. Genom att 
aktivera loudnessfunktionen förstärks basen 
och diskanten så att du kan njuta av en mer 
balanserad ljudbild.

Dolby Digital
Eftersom Dolby Digital, som är världens 
populäraste standard för digitalt flerkanaligt 
ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med 
överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud.
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Ljud
• Ljudförbättring: Loudness, Digital ljudkontroll 4 

lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musikeffekt

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, 4 tums woofer, 

Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller, 
Piezo tweeter

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD-video, Video CD/SVCD, 

Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Videoförbättring: Progressive Scan
• Skivuppspelningslägen: Föräldrakontroll, Vinkel, 

Zoom, Repetera A–B, Skivmeny, Snabbt bakåt, 
Snabbt framåt, OSD, PBC, Sakta bakåt, Sakta 
framåt

• DVD-region.: 2

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning
• Uppspelningsmedia: Picture CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD-RW, CD-R, CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, 

Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• Radioband: FM-stereo
• Mottagarförbättringar: Autospara
• RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, 

Stationsnamn
• Kanalförinställningar: 20

Anslutningar
• Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), 

Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via 
Hosiden), SCART

• Andra anslutningar: Digital koaxial utgång för ljud, 
FM-antenn

• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB-värd
• Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h), Analog 

ljudutgång (v/h)

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/

radioväckning, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display
• OSD-språk: Engelska, Nederländska, Franska, 

Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Svenska, 
Turkiska

• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), 

FM-antenn, Garantisedel för hela världen
• Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, 

franska, spanska, italienska
• Fjärrkontroll: 47-tangenter med 2x AAA-batterier
• Bruksanvisning: 16 språk

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

248 x 110 x 307 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

170 x 270 x 220 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

558 x 350 x 314 mm
• Vikt inkl. förpackning: 11 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
•
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